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20210223-Taygeta-NL-PCR-tests-Maitre-Tall-Greys-Yazhi 
 

PCR Tests, Maitre - Hoge Grijzen (Yazhi - Taygetan Pleiadian Communicatie) 

 

Yazhi: 2 van onze Hashmallims hebben PCR testen opgehaald om ze te testen. Ze hebben het uit de 

Verenigde Staten gehaald, net buiten Boston, MA. Er ging niets mis, het was een bounce in, bounce 

out operatie. De neusswabs zijn hier getest door Alahi, Senetre en Eridania. De PCR-tests werden na 

analyse verbrand en vervolgens gedesintegreerd. 

 

Gosia: En wat werd er gevonden? 

 

Yazhi: Niets wat we nog niet wisten, het bevestigt alleen wat we vermoedden en wat al online 

wordt gedeeld op plaatsen als Brighteon. 

 

Het heeft verschillende chemicaliën ontworpen om DNA-monsters af te nemen en te bewaren (DNA 

oogsten) en een dozijn verschillende nano technologische apparaten, allemaal erg smerig. Ze 

omvatten tweeweg communicatie chips met volledige geo-locatie GPS en Wi-Fi microgolf 

mogelijkheid. Het doet er niet toe waar we de monsters nemen, hoogstwaarschijnlijk. 

 

Wat we nu allemaal zien, de implementatie van een chip ter grootte van een rijst onder de huid, is, 

zoals anderen al hebben gezegd, slechts een afleiding van de echte chipping-agenda. Die 

rijstformaat chip is oude technologie vergeleken met wat er in de PCR test zit. 

 

Er is nog een andere, namelijk een sensor die aan de neus van mensen "ruikt", het resultaat door 

een spectrometer haalt en het dan door een computeralgoritme haalt. Dat is zo onnozel dat het pijn 

doet, maar we weten nu dat het het covid-PCR equivalent is van een gemanipuleerde stemmachine 

zoals die gebruikt is bij de recente frauduleuze verkiezingen in de VS. Het is gewoon een "Dominion" 

machine om mensen frauduleus te catalogeren, en geheel op fascistische wijze. 

 

Wat de nano-chips betreft, er zitten minstens 6 verschillende varianten in elk staafje en de helft 

ervan kan zich voortbewegen. Wij geloven dat één ervan diep in de hersenen kan doordringen, en 

een andere in het netvlies, om alles wat het subject ziet, door te geven. En ze hebben allemaal 

nano-microfoons. 

 

Allemaal met een geavanceerde microgolfinterface en elektrische centrale die neuronale netwerken 

voedt, wat betekent dat het lichaam zelf de apparaten van elektriciteit voorziet. 

 

Ze reageerden slecht op EMP-experimenten van gemiddelde sterkte, maar wel op de eenvoudigere. 

Alles in de buurt van 900W EMP zal ze bakken. 

 

Gosia: Hoe kunnen ze dat allemaal uitzenden? Naar waar? 

 

Yazhi: Het netwerk is sterk genoeg en het is veel geavanceerder dan wat ze je vertellen, het kan de 

lading aan, ze zouden dit nooit allemaal hebben verzonden zonder de infrastructuur, maar in feite 

hebben ze 5G of beter nodig om de efficiëntie te maximaliseren. 

 

Gosia: Wat hebben ze nodig om te kunnen zien wat de mensen zien? De meeste mensen hebben 

een normaal leven. Om een paar gevaarlijke mensen te bespioneren, moeten ze dat bij IEDEREEN 

doen? 

 

Yazhi: Dat doen ze omdat ze dat kunnen. De bots die erin zitten zijn erg klein. Ze zijn ongeveer zo 

groot als een zoutkorrel. 

 

Gosia: Vertel me alsjeblieft meer over die EMP die ze frituurt. 

 

Yazhi: Elke hoge voltage EMP kan ze bakken, er zijn video's op YouTube over hoe ze te maken. 

Maar ze hebben wel veel vermogen nodig, dus een 9V batterij zal niet genoeg zijn, 900W en meer. 

 

Gosia: Is één keer genoeg? Dit op het lichaam aanbrengen? 
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Yazhi: Ze reageerden op één keer, maar meer keren kan een goed idee zijn als dat mogelijk is. Ja, 

op het lichaam. Het lichaam moet binnen het EMP bereik zijn. En de EMP is niet erg goed voor het 

lichaam, trouwens. En laat je niet elektrocuteren. 

 

Gosia: De testen die ze met het speeksel doen, zijn dat ook PCR testen? Zijn die hetzelfde? 

 

Yazhi: Ik heb geen informatie over de andere soorten. Alleen de swabs. En die gaan helemaal tot in 

de hersenen. Dus, het virus is zo besmettelijk dat je vele malen getest moet worden om het te 

vinden, en daar heb je een uitstrijkje van je hersenen voor nodig. Zou je niet denken dat een 

snotneus genoeg zou zijn? 

 

Toch zijn de materialen die gebruikt zijn om ze te maken heel menselijk. Geen mooie polymorfe 

materialen, alleen gewoon aluminium, titanium, goud en siliconen. 

 

Gosia: Maar toch, die technologie is zeer geavanceerd zoals je zei. Je zei dat mensen niet eens 

weten dat het bestaat. Dus moet het van niet-mensen komen. Ik vraag me af welk buitenaards ras 

zou willen dat dit met mensen gebeurt? 

 

Yazhi: Het menselijk lichaam is een bio-pak voor ontelbare rassen, uiteraard zijn vele slecht 

bedoeld. 

 

Gosia: Ik vraag me af wie. Zijn er mogelijke verdachten? 

 

Yazhi: Maitre - lange grijze. Meestal. Maar in het algemeen, is dat te diep voor de mensen. Op 

menselijk niveau zijn degenen die dit allemaal doen gewoon nare parasitaire mensen, zoals Bill 

Gates. Ja, ze worden gestuurd door buitenaardse wezens, maar vanuit menselijk oogpunt is het niet 

nodig om de dingen te ingewikkeld te maken. 

 

Gosia: Wat is de agenda van Maitres? Maken ze deel uit van de Federatie? 

 

Yazhi: Maitres zijn zeker geen deel van de Federatie. En hun agenda is totale controle en slavernij. 

Infiltratie voor uitbuiting. 

 

Gosia: Dan.… kun je zeggen dat het niet de Federatie is die dit alles veroorzaakt, maar Maitre. De 

manager zou niet de Federatie zijn. 

 

Yazhi: Federatie omdat ze er niets aan doen, maar dat hebben we al gezegd! 

 

De technologie lijkt van Maitre te komen, vergeleken met monsters in onze databanken. Maar 

reptielachtige regressieve rassen, dezelfde als altijd, hebben zeker een hand in dit alles. 

 

Sensorgegevens wijzen op de aanwezigheid van sensorremmende spitstechnologie rond het District 

Columbia. Dus deze technologie is bovenmenselijk. We weten dat daar iets gaande is dat niet 

conventioneel is. 

 

Waarschuwing: We voelen dat hier een buitenaardse invasie gaande is, achter de rug van de 

Federatie zelf. Of ze weten het en zeggen het niet. Maar we roken de "rat" al, omdat we in een lage 

baan om de aarde zijn, bijna sub-orbitaal. Daarom wilden ze ons niet zo dichtbij hebben. 

 

Gosia: Waarom verzamel je het bewijs niet en leg je het voor aan de Federatie en andere ET-

rassen? Misschien reageren ze dan. 

 

Yazhi: We zijn op dit moment met de taak bezig. Er is veel meer aan de hand dan je op het eerste 

gezicht zou zeggen. Zelfs van de meest ontwaakte. Het komt allemaal neer op een buitenaardse 

invasie. 

 

Gosia: Dat is een nieuwe invalshoek. 
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Nee, dat is het eigenlijk niet. De enige draai hier is dat het zeer actief is aan de oppervlakte. Heel 

openlijk nu. We wisten van de terra-vormende kerncentrales. De weercontrole, de plaatsen waar 

niemand heen kan, zoals de noord- en zuidpool, de DUMBS. Kom op, we roepen dit nu al jaren. 

 

Gosia: Ja, maar het was anders. De manipulatie is al eeuwen aan de gang. Niet op zo'n 

kwaadaardige invasieve manier. Dit is super invasief. 

 

Yazhi: Ze verstoppen zich niet langer, want ze zijn van plan zo'n beetje de hele bevolking uit te 

roeien. Vooral de ontwaakten. Dus je begint bepaalde declassering van bewijs en documenten te 

zien. En zoals we al eerder zeiden, op een zeer reële en trieste manier heeft ons werk, en dat van 

anderen, om meer mensen te doen ontwaken, feitelijk bijgedragen aan de genocide en de reset. 

Omdat te velen weten dat er iets heel erg mis is. Ze moeten worden geëlimineerd voordat ze een 

bedreiging worden voor het systeem. En omdat het systeem zelf niet werkt zoals zij willen, moeten 

ze het allemaal laten instorten om een nieuwer systeem te implementeren met veel meer controle. 

 

Een andere sterke aanwijzing is dat Reptilians zich meer bezighouden met Geheime Mind Control 

uitbuiting met behulp van slaven die denken dat ze vrij zijn. Terwijl Maitre zich meer bezighoudt met 

directe slavernij door overweldigende macht. Dus dit ruikt erg Maitre! 

 

Maar de sensor remmende technologie boven het dc-gebied is ook een directe indicatie van 

buitenaardse activiteit rond het District van Columbia. Het gebruikt een reeks frequentieverstoorders 

die het gebied bedekken in een soep van elektromagnetisme in alle bekende frequentiebereiken 

gebruikt door Federatieschepen zoals deze waar ik nu in zit. 

 

Gosia: Wat is sensor onderdrukkende technologie? 

 

Yazhi: In principe is het een elektromagnetische hoogenergetische bel, ontworpen om 

sterrenschepen in een baan om de aarde te verblinden die naar beneden kijken met sensoren zoals 

wij die hebben. Dus het is vrij duidelijk dat als alles wat er in DC gebeurt gewoon menselijk was, ze 

zich geen zorgen zouden maken over het verblinden van Federatie sterrenschepen. Dus het feit dat 

we daarbinnen niet kunnen zien, is ook een openbaring. 

 

Gosia: Dus hoe verhoudt het zich tot Saturnus manager en alles? 

 

 

Ik weet dat het op een of andere manier verbonden is. En direct. Het hoe is gecompliceerd en ik ben 

laatst al begonnen het te beschrijven. Met behulp van meervoudige aanwezigheid en meerdere 

ingangspunten in bio-pakken (mensen) en ET-rassen van de Federatie. 

 

Gosia: Dit is allemaal zeer interessant. Hoe verandert dit het spel voor jou, als het al verandert? 

 

Yazhi: Ik denk er hier nog over na. Observeren. Nadenken. We hebben nog geen conclusies 

getrokken. Het zou de dynamiek van de situatie kunnen veranderen van een door mensen 

veroorzaakte planetaire puinhoop tot een grootschalige invasie. 

 

Gosia: Juist. Dat is wat ik denk, maar nog niet durfde te suggereren. Maar het menselijk bewustzijn 

speelt nog steeds een rol, altijd al. Want we zouden niet zomaar tegen deze invasie opgewassen 

zijn. 

 

Yazhi: Absoluut. 

 

Gosia: Zijn Maitre militair sterk? 

 

Yazhi: Zeer. 

 

Nu komt het steeds vaker voor dat starship operaties en manoeuvres vanaf de oppervlakte op een 

botte onbeperkte manier worden uitgevoerd. Dit escaleert snel. UFO-video's zijn gewoon overal, 

ontelbaar nu, en het zijn geen vervalsingen. De vervalsingen zijn nu in de minderheid. 
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We kunnen het nog niet weten, maar we vermoeden dat de Federatie hier al eerder van wist. Want 

dat is de reden waarom ze ons niet zo dichtbij wilden hebben. 

 

We kunnen niet zeker weten dat ze Maitre zijn of wat er aan de hand is. Dus ik zeg niet dat ze het 

zijn. Maar alle gegevens wijzen erop dat ze het zijn. De gegevens tot nu toe. 

 

Gosia: Zijn Maitre soorten Reptielen? 

 

Yazhi: Nee, dat zijn ze niet. Maar Maitre waren vele jaren geleden het resultaat van genetische 

modificatie door Reptielen aan plantaardige Gray soorten. Ze hebben een totaal gebrek aan 

empathie en staan erom bekend dat ze ook tegen Reptielen zijn. Ze werken samen en dan vechten 

ze. 

 

Gosia: Dus, ze zijn een AARDE RAS? Een tweederangs ras? Niet voortgekomen uit de Bron? 

 

Yazhi: Een secundair ras. En kunnen zich alleen kunstmatig voortplanten, daarom keert hun DNA 

niet terug naar normaal. 

 

Gosia: Zijn ze lang? 

 

Yazhi: Ja. Maitre = Lange Grijze. Hetzelfde. 

 

Ik moet nu gaan. Meer te zeggen over dit alles zoals gewoonlijk. Tot morgen. 

 

VOLGENDE DAG: 

Yazhi: Terugkomend op wat ik gisteren zei, ik zeg niet dat alles wat er aan de hand is door Maitré 

komt. Ik zeg alleen dat verschillende dingen in die richting wijzen. Het is dus een reële mogelijkheid. 

 

Maar om alles te creëren wat er gaande is, heb je geen "buitenaardse" technologie nodig om dat te 

doen. Van een zeer Bill Gates-Soros menselijk niveau, zijn ze frontman of niet, is voldoende om het 

doel te bereiken. Dus ik wil wel duidelijk maken dat het waarschijnlijk van een meer menselijk 

niveau komt. De Plandemic hoax is niet perfect, verre van dat. Suggereert mensen. 

 

Gosia: Maar het kan niet van hen komen, want je zei dat mensen zich niet bewust zijn van deze 

technologie. Of bedoel je dat het van de diepere mens komt, die deze technologie wel heeft. Maar 

toch, hoe zouden ze het zelf kunnen ontwikkelen? 

 

Yazhi: Ja, precies wat ik bedoel. Zoals ik gisteren al zei, toen de nano-bots en het slimme stof 

werden getest, bleek dat ze waren gemaakt van zeer menselijke materialen, gelijklopend met het 

niveau van menselijke technologie op Aarde vandaag. Geheime technologie, Topgeheim, misschien, 

maar niets meer. Naar onze maatstaven zijn die nano-bots en slimme stofjes vrij rudimentair. Zoals 

ik gisteren al zei, die chips ter grootte van een rijst die onder de huid worden geïmplanteerd zijn 

zeer oude technologie en worden alleen in de media als desinformatie aangeprezen, ze zijn veel 

verder dan dat. Ze zijn lachwekkend. Maar omdat de mensen niet beter weten, denken ze dat dit 

geavanceerde technologie is, terwijl het in werkelijkheid alleen is om hen af te leiden van het 

bestaan van de echte chips die zowel in de PCR-tests als in de Jabs worden gebruikt. 

 

Gosia: Maar ze moesten het toch van iemand hebben. Ik betwijfel of ze het zelf hebben 

uitgevonden, niet? Ik heb het gevoel dat het van iemand van een andere planeet moet komen. 

 

Yazhi: Ja, maar in wezen is alles dat. Zelfs oorbellen, knopen en halzen in mannenkleren. 

Klittenband is ET. CD's zijn van Ummieten. 

 

Gosia: Is dat niet bemoeizuchtig en tegen de natuurlijke ontwikkeling en de Eerste Richtlijn? Om 

eerlijk te zijn, ik weet niet meer wat de regels zijn. 

 

Yazhi. Je bent niet de enige. Het is een complete puinhoop tegenwoordig. Alleen van toepassing 

wanneer de Federatie dat wil en niet wanneer het hen uitkomt. Bedenk ook dat niet alle 

zogenaamde "buitenaardse" technologie opzettelijk werd geïntroduceerd. Het meeste werd slechts 
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gefilterd als ideeën van Starseeds die de Aarde binnenkwamen met een gedeeltelijk of volledig 

geheugen, of slechts een zweem daarvan, als inspiratie. 

 

We hebben het hier bijvoorbeeld gehad over een onderwerp om te geven. En het is de wederzijdse 

culturele invloed tussen stellaire rassen en mensen. Velen zouden dat zien als ons in diskrediet 

brengen, maar het is, of zou eenvoudige onwetendheid zijn van het harde en eenvoudige feit dat we 

hebben proberen over te brengen sinds we met u begonnen te werken: Er is meer menselijkheid 

hier, en nog veel meer. De lijn tussen wat "buitenaards" is en wat "menselijk" is, is erg vaag, 

schimmig, dubieus, wazig. Dit draagt er ook sterk toe bij dat het nog moeilijker is om ons bestaan te 

bewijzen. De mensheid is in werkelijkheid alle Lyrische rassen en meer. 

 

Alles wat bestaat is het resultaat van een collectieve manifestatie met behulp van een Collectief 

Onbewustzijn dat we Matrix kunnen noemen, waaruit wat we de mensheid op Aarde noemen is 

voortgekomen en "apart" wordt genoemd, alleen door de aard van hun enigszins geïsoleerde 

aanwezigheid op één planeet als samenleving. 

 

Maar ook daar is het schimmig, want zelfs standaard marionettenregeringen, zoals Trump of Poetin, 

hebben toegang tot het bestaan van buitenaardsen en praten zelfs bij gelegenheid rechtstreeks met 

hen. De beperkingen zijn dus alleen bedoeld voor de eenvoudige mensen. 

 

Vanuit het perspectief van het spel zijn dat de echte "spelers", de kapotte schoenen. Al de rest van 

wat bestaat is slechts een kader voor hun ervaring. Zijn ook andere ervaringen. 

 

Terugkomend op Maitré, veel dingen kloppen niet, of wijzen niet op Maitré of een andere invasieve 

soort. Bijvoorbeeld, als dat zo is, waarom zouden ze dan überhaupt geïnteresseerd zijn in het 

Capitool? Ik bedoel, ze kunnen veiliger en betere Command en Controle installaties elders hebben. 

Dat klopt niet. 

 

Gosia: Hoe weet je dat zij het zijn? Het kan elke ET zijn. 

 

Yazhi: Kan elke ET zijn, ja, correct. Maar wat er aan de hand is, verraadt hen. Openlijke slavernij. 

Directe genetische modificatie. Nul empathie. Behoefte aan weelderige creatieve energie 

geconcentreerd door angst. Dat alles wijst op een regressieve "Tulpa" soort zoals Maitré. Het is als 

een vingerafdruk die naar hen wijst. Zelfs niet naar Reptielen, die de voorkeur geven aan Mind 

Controlling bevolking. Zachtere slavernij aanpak. Ze weten heel goed dat volledige slavernij 

uiteindelijk zal resulteren in een vreselijke opstand. 

 

Opstand: Maitré wil controle en afleiding en in hun voordeel gebruiken met behulp van 

technologische apparaten zoals de smart dust en de nano-chips. Technologie waarvan we hebben 

ontdekt dat ze niet alleen kan zien en horen wat de proefpersoon doet, en dit doorstuurt naar het 

web, maar ook emoties kan controleren, hormonale afscheidingen, reacties, het opwekken van 

angst, geluk, actie of passiviteit. 

 

De chips die in de PCR-tests en ook in de Jabs zijn gevonden, kunnen van stem tot schedel spreken, 

synthetische telepathie. Er kan dus naar believen tegen elk onderwerp worden gepraat en het kan 

worden geleid, misschien als een MK ultra, of gewoon om hen gek te maken. Talloze mogelijkheden 

om deze technologie te gebruiken voor de Cabal. 

 

Die chips zouden de mensheid volledig onder controle krijgen, waardoor ze cyborgs worden, of 

biologische robots. Mensen zouden denken dat wat ze ook doen, het gevolg is van hun eigen 

gedachten wanneer het in hun hersenen is ingebracht met deze technologie van microchips en 

slimme stofjes. Ze zouden niet in staat zijn zich te verzetten. En ze zouden blij zijn van niet. 

Overtuigd dat het is omdat zij het zo besloten hebben. 

 

Gosia: Hebben Maitré altijd al op Aarde rondgelopen en misbruik gemaakt van mensen? 

 

Yazhi: Het is moeilijk te bepalen sinds wanneer ze in lineaire tijd op Aarde zijn aangekomen, maar 

we zijn er vrij zeker van dat het vrij recent is. Iets in de buurt van een paar duizend jaar, misschien 

meer, maar niet veel. 
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Maar zoals ik al zei, die chips zien er erg door mensen gemaakt uit. Basis zelfs. Ondanks wat ik 

hierboven zei, is dat oud voor ons. Dus het wijst op een menselijke hand. Of iemand die heel slim is 

wil ons dat laten denken. 

 

Rijstchips zijn van menselijk niveau. Iedereen kent ze. Maar het slimme stof en de nano-technologie 

zijn topgeheim, onbegrijpelijk voor het publiek, maar nog steeds menselijk, alleen verborgen voor 

het publiek. Slimme stofjes en nano-bots zijn oeroud voor ons, omdat we niet langer iets fysieks 

nodig hebben om een lichaam binnen te gaan om iets te doen. We kunnen het allemaal doen met 

behulp van Frequentie manipulatie en projectie. Dat is bovenmenselijke technologie. 

 

Gosia: Waarom zou Maitre dat dan ook niet doen? Hebben zij die technologie niet? 

 

Yazhi: Wij zien hen niet als technologisch vooruitstrevend. In principe net zo geavanceerd als de 

kleine Zeta Grays zijn. 

 

Gosia: Ok, dank je Yazhi. 

 

Yazhi: Graag gedaan, meer te zeggen, zoals altijd. 
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